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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan, 

menyebarluaskan, membuat dan juga menyajikan informasi. Media 

komunikasi dibagi berdasarkan bentuknya yakni cetak, audio, visual, dan 

audio visual. Bentuk media bisa disebut dengan media massa, yang memiliki 

peran sebagai pencipta makna dengan khalayaknya bersama dengan 

komunikasi massa. Komunikasi massa (mass communication) menurut Tan 

dan Wright dalam Liliweri (1991) merupakan bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan 

komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh 

berpencar, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Media sebagai 

sarana siaran juga mampu merubah “mindset” masyarakat dari tayangan-

tayangan baik yang sengaja di siarkan berulang-ulang atau tidak adanya unsur 

ketidaksengajaan.  

Salah satunya penyebaran film di Indonesia, banyak genre yang di 

sajikan dalam sebuah film, mulai dari komedi, romance, thriller, horor dan 

lain sebagainya. Berbicara mengenai film Horror, Menurut The Meriam-

Webster Dictionary (2004) horror memiliki tiga pengertian, yang pertama 

kengerian, ketakutan dan kecemasan yang menyakitkan dan begitu hebat. 

Kedua kejijikan yang luar biasa, dan yang ketiga sesuatu yang menakutkan. 

Film horror Indonesia tak lagi memberikan unsur kengerian melainkan 

menyisipkan unsur-unsur yang berbau dengan sensualitas atau biasa disebut 

dengan tayangan yang tidak senonoh. Pada saat itu film horror Indonesia 

banyak di bintangi oleh bintang film panas. Menurut Wilis Windiasih dalam 

Jurnal yang berjudulkan “Bintang Film Dewasa sebagai Komoditas Film 

Horor Indonesia” bahwa munculnya bintang film dewasa dari Jepang dan 
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artis Indonesia yang terkenal dengan image seksi, seperti Rin Sakuragi, Dewi 

Perssik, Julia Perez, Maria Ozawa, dan Sora Aio yang digunakan oleh rumah 

produksi Maxima Pictures dengan Produsernya Ody Mulya Hidayat, serta 

bintang film dewasa dari Amerika, seperti Tera Patrick, Sasha Grey, dan 

Vicky Vette yang dikontrak oleh rumah produksi K2K Production dengan 

produsernya yaitu KK Dheeraj bahwa dengan adanya bintang film dewasa tak 

memungkiri bahwa adanya unsur yang berbau dengan pornografi. Film horror 

layaknya menjual pemain atau peran wanita dalam mengkonstruksi peran. 

Media massa televisi juga memiliki peran dalam mengkonstruksi atas realitas 

dan juga aktor dalam konstruksi sosial. Konstruksi sosial dikemukakan oleh 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann di bukunya “The Social Construction 

of Reality” dalam buku Andre Kukla (2000) 

“Realitas sosial dapat diciptakan oleh manusia secara objektif melalui suatu 

proses ekternalisasi, yang artinya bagaimana realitas objektif tersebut mempengaruhi 

proses internalisasi, yang merupakan jenis realitas yang subjektif. Manusia dan 

masyarakat dalam hal ini berhubungan secara dilektis. Hal ini menandakan bahwa 

manusia bukannya suatu produk akhir, melainkan suatu proses yang akan segera 

terbentuk.” 

 

 Film dianggap sebagai media yang sempurna dalam mengkonstruksi 

realitas secara bebas. Film merupakan sesuatu yang unik dibandingkan dengan 

media lainnya, karena sifatnya yang bergerak secara bebas dan tetap, 

penerjemahannya melalui gambar-gambar dan visual dan suara yang nyata, 

juga memiliki kesanggupan untuk menangani berbagai subjek yang tidak 

terbatas ragamnya Joseph M (1985:5). Parahnya banyak masyarakat yang tak 

mampu menyaring dan menelan secara mentah-mentah. Media dapat membuat 

perubahan dalam pola pikir atau sikap-sikap terhadap suatu hal. Film horor 

Indonesia menjadi sarana tepat dalam mengkonstruksi sosok perempuan, hal 

yang seharusnya menciptakan kengerian justru terselubung adegan-adegan 

panas dari pemain perempuan agar perasaan takut akibat eksistensi horor 

menjadikan media penarik peminat dari segi laki-laki. Memasukkan unsur 

seksi dan sensualitas dalam setiap adegan, menjadikan pemeran wanita 

mendapatkan cap dengan image wanita penggoda dan murahan. Masyarakat 

seolah di hipnotis dengan tayangan film horror saat itu, karena pemeran 

wanita yang menggunakan baju seksi dan menonjolkan lekuk tubuh serta 
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menjual harga diri demi film horror yang saat itu mati suri. Dalam film Arwah 

Goyang Karawang terdapat penonjolan yang sangat jelas terlihat, ketika sosok 

perempuan dijadikan bahan erotisme untuk menggoda laki-laki dalam film 

tersebut. Sosok laki-laki sebagai pengontrol seluruh kegiatan perempuan dan 

berada dibawah otoritas laki-laki dimana perempuan akan melakukan apa saja 

demi mewujudkan apa keinginannya. Setelah film horror mengguncang 

Indonesia dengan sajian erotis, saat ini pada awal tahun 2017 film horror 

Indonesia kembali mengguncang tanah air dengan munculnya film horror 

pertama yang di tonton dengan jumlah penonton terbanyak yakni 3 juta lebih 

orang dengan film “DANUR”. Dari kedua film antara Arwah Goyang 

Karawang dan Danur keduanya memiliki perbedaan yang besar dalam 

membentuk sosok perempuan dalam film masing-masing. Dimana karakter 

perempuan lebih ditonjolkan sisi sensual, sedangkan dalam film Danur 

dikemas sebagai perempuan dengan label wanita karir dan memiliki peran 

ganda.  

 Dengan munculnya film Danur membuat peneliti ingin meneliti, terhadap 

perbedaan antara film horror  yang berjudul “Arwah Goyang Penasaran” dan 

juga “Danur” terhadap peran aktris yang di konstruksi oleh media. Yang pada 

awalnya film tersebut membentuk pemain wanita sebagai penarik peminat 

penonton dengan menonjolkan unsur sensualitas tapi tetap menarik perhatian 

masyarakat, sedangkan film Danur yang saat ini jauh dari kata unsur sensual 

juga mampu membangkitkan film horror Indonesia. Disini peneliti 

menggunakan analisis framing yang melakukan pendekatan melalui 

konstruktivisme sosial dimana memberikan pemahaman yang sistematis 

mengenai bagaimana kita menggunakan pengharapan untuk memaknai situasi 

sehari-hari dengan orang-orang yang ada didalamnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Sedangkan perumusan masalah yang di angkat adalah bagaimana 

konstruksi perempuan dalam film horor Indonesia yang berjudul “Arwah 

Goyang Karawang” dan “Danur 1” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana kontstruksi wanita dalam film horror 

Indonesia yang berjudul “Arwah Goyang Karawang” dan “Danur 1”.  

1.4 Manfaat penelitian 

 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan infromasi secara 

tertulis maupun sebagai referensi mengenai apa yang dihasilkan 

oleh peneliti serta memberikan kontribusi dalam perkembangan 

film Indonesia dalam media dan memberikan pandangan baru 

tentang analisis framing sebagai sebuah metode penelitian dalam 

analisis teks media. 

 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

dalam memahami apa yang disajikan oleh media massa khususnya 

film. Serta memberikan referensi untuk penelitian berikutnya 

dengan pokok permasalahan yang sejenis. 

 


